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                                   Cargo: Médico Clinico    
 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por 

falsa identificação pessoal; 

 Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1. Um homem de 32 anos de idade queixa-se de dor epigástrica, em queimação, de moderada intensidade, que melhora com 
a ingestão de alimentos e de medicamentos antiácidos, porém a dor recorre após 2 horas. Freqüentemente, a dor ocorre de 
madrugada, acordando o paciente. O exame físico mostra-se normal, exceto por leve dor à palpação profunda da região 
epigástrica. O médico considera, então, o diagnóstico de úlcera péptica.  

 
Com relação a essa hipótese diagnóstica, julgue os itens que se seguem, usando C para as assertivas corretas e E para as 
erradas. 
 
I. São exemplos de causas de úlcera péptica: o uso de antiinflamatórios não-esteroidais e a síndrome de Zollinger- Ellison. 
II. A endoscopia digestiva alta é considerada exame complementar de primeira escolha para se confirmar o diagnóstico de 

úlceras pépticas gástricas e(ou) duodenais, conforme as evidências científicas mais recentes. 
III. Caso seja confirmado o diagnóstico de úlcera péptica e detectada a presença de Helicobacter pilori durante a investigação 

diagnóstica, um exemplo de esquema de tratamento farmacológico consiste na associação de um inibidor da bomba 
protônica (pantoprazol, por exemplo) com dois antimicrobianos (claritromicina + amoxicilina, por Exemplo), por sete ou dez 
dias. 

IV. São exemplos de complicações associadas à úlcera péptica: a hemorragia digestiva alta, a perfuração intestinal e a 
obstrução intestinal. 

V. Toda úlcera péptica deve ser tratada cirugicamente. 
 
Conforme sua avaliação a resposta correta é: 
a) C,E,C,E,C. 
b) C,C,C,C,C. 

c) C,C,C,C,E. 
d) E,E,E,E,E. 

e) E,C,E,C,E. 

 
2. As glomerulonefrites representam um conjunto de doenças que refletem o acometimento, por mecanismos variados, dos 

glomérulos renais e apresentam manifestações clínicas características. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes, 
usando C para as assertivas corretas e E para as erradas. 

 
I. A síndrome nefrótica é caracterizada pela presença de edema, hematúria e hipertensão arterial. 
II. A glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica é a lesão glomerular que mais freqüentemente se expressa sob forma de 

síndrome nefrótica pura. 
III. Em adultos, a síndrome nefrótica pode estar associada à presença de neoplasias. 
IV. Em paciente com hematúria, a presença de cilindros hemáticos e de eritrócitos com dismorfia no exame de urina (EAS) 

sugere origem urológica (nefrolitíase, por exemplo). 
 
A resposta correta é: 
a) EEEE 
b) CCEE 

c) ECEC 
d) CCCC 

e) EECE 

 
3. O feocromocitoma é uma neoplasia das células cromafins da medula adrenal, que causa um conjunto de sinais e sintomas 

em decorrência da liberação episódica de catecolaminas. A respeito dessa doença, julgue os itens a seguir, usando C para 
as assertivas corretas e E para as erradas. 

 
I. Tal enfermidade representa a causa mais comum de hipertensão arterial secundária. 
II. Essa doença tem como forma clássica de expressão paroxismos da tríade: dor torácica, síncope e insuficiência ventricular 

esquerda. 
III. Nessa doença, a hipertensão arterial é um achado freqüente e se expressa exclusivamente por paroxismos. 
IV. O tratamento de escolha é a remoção laparoscópica do(s) tumor(es). 
 
A alternativa correta é: 
a) EEEC. 
b) CCEE. 

c) CCCC. 
d) EEEE. 

e) CCCE. 

 
4.  “Os altos índices de leishmaniose tegumentar americana, nas formas cutânea e cutâneo-mucosa, encontrados no estado 

do Acre sugerem a necessidade de serem feitas pesquisas sobre seus reflexos psicossociais, para se identificarem fatores 
que influem na demora do tratamento dos casos.” 

N.S. Silva, A.B. Viana, J.A. Cordeiro e C.E. Cavasini. Rev. Saúde 
Pública, 33(6) :554-59, 1999 (com adaptações) . 

 

No que concerne à moléstia acima mencionada, julgue os itens subseqüentes, usando C para as assertivas corretas e E para 
as erradas. 
 

I.  Trata-se de doença transmitida por meio da picada de insetos flebotomíneos do gênero Lutzomya. 
II. O agente etiológico dessa doença é o protozoário do gênero Leishmania, espécie Leishmania chagasi. 
III.  A intradermorreação de Montenegro (IDRM) é um exame complementar útil quando há forte suspeita clínicoepidemiológica 

dessa doença. 
IV. A anfotericina B, a ivermectina, a pentamidina e os antimoniais pentavalentes representam, nessa ordem de prioridade, as 

opções de tratamento farmacológico dessa moléstia. 
V. Disfonia, disfagia, insuficiência respiratória por edema de glote e pneumonia por aspiração são exemplos de complicações 

associadas a essa doença. 
 

O correto no caso é:  
a) CECEE. 
b) CECEC. 

c) EECCC. 
d) EEECC. 

e) CECEE. 
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5. Uma mulher de 33 anos, portadora de lupus eritematoso sistêmico, em uso de prednisona 60 mg/dia, procura o médico com 
queixa de diarréia, dor abdominal e febre há 2 dias. Está desidratada, febril, taquipnéica, com abdome flácido, doloroso no 
andar superior, sem sinais de irritação peritoneal. PA = 140X90 mmHg, pulso = 104 bat/min. É iniciada hidratação com 
solução fisiológica e os exames iniciais mostram Hb = 11 g/dL, leucócitos = 12000/mm3, uréia = 146 mg/dL, creatinina = 3,2 
mg/dL, glicemia = 98 mg/dL, sódio = 149 mEq/L e potássio = 6,4 mEq/L. O exame que deve ser realizado prioritariamente é: 

 
a) Dosagem do cálcio iônico. 
b) Dosagem de amilase. 

c) Hemocultura. 
d) Eletrocardiograma. 

e) Ultra-sonografia de abdome. 

6. Um homem de 19 anos, morador de uma área urbana sem serviço de água e esgoto, procura atendimento com queixa de 
mal estar geral, mialgia, cefaléia, tosse, dor abdominal e obstipação intestinal há 1 semana, com febre há 3 dias. Está 
desidratado, aspecto toxemiado, com T = 39,5 °C, pulso = 68 bat/min e PA = 118X70 mmHg; apresenta ausculta pulmonar 
e cardíaca normais, hiperemia de faringe, pequenas lesões eritematosas no tronco, sinais de Kernig e Brudzinsky positivos, 
abdome distendido, com dor leve difusa e baço palpável no rebordo costal esquerdo. Hb = 10 g/dL, leucócitos = 1800/mm3, 
bastonetes = 28%, segmentados = 54%, plaquetas = 120 mil/mm3, uréia = 54 mg/dL e creatinina = 1,1 mg/dL. O 
diagnóstico mais provável é de 

 
a) Dengue. 
b) Febre tifóide. 

c) Leptospirose. 
d) Linfoma. 

e) Infecção aguda pelo HIV. 

 
7. Diante de um caso de meningite meningocócica, recomenda- se aos contactantes adultos a administração de 
 
a) Tetraciclina 500 mg, 2 vezes ao dia, por 3 dias. 
b) Vacina anti-meningocócica. 
c) Cloranfenicol 500 mg, dose única. 

d) Rifampicina 600 mg, 2 vezes ao dia, por 2 dias.  
e) Rifampicina 600 mg, dose única. 

 
8. O tratamento de hipertensão sistólica isolada do idoso 
 
a) Só deve ser instituído se houver outros fatores de risco coronário, como diabetes ou tabagismo. 
b) Não deve incluir diurético. 
c) Diminui o risco de um evento vascular cerebral. 
d) Deve ser iniciado com betabloqueador. 
e) Não altera a sobrevida. 
 
9. Uma mulher de 50 anos, internada por depressão grave há 2 dias, é atendida pelo médico plantonista com queixa de 

palpitações há cerca de 1 hora. Está agitada, taquipnéica, com PA = 80 × 40 mmHg e o pulso é fino e irregular.  O monitor 
cardíaco mostra: 

 

 

 

 

 

 

 

 
A conduta imediata deve ser 
a) Epinefrina. 
b) Atropina. 

c) Cardioversão elétrica. 
d) Adenosina. 

e) Amiodarona. 

 
10. Numa enfermaria de clínica médica, o médico é chamado para atender a uma provável parada cardiorrespiratória que 

acabou de acontecer. Trata-se de um homem de 64 anos, no 6o dia de internação por um infarto do miocárdio. Estava 
evoluindo bem, sem complicações, e subitamente apresentou perda de consciência, segundo os familiares. O médico 
chama pelo paciente, sem resposta, chama por ajuda e abaixa o encosto da cama,deixando-o em decúbito horizontal 
plano. O passo imediato a seguir deve ser 

 
a) Checar a presença de respiração. 
b) Desfibrilação elétrica com 360 J. 
c) Checar a presença de pulso. 

d) Elevação da mandíbula e hiperextensão da coluna 
cervical. 

e) Realizar duas ventilações de resgate. 
 
11. NÃO é considerado fator de risco maior para o desenvolvimento de osteoporose 
 
a) Uso de corticoesteróides. 
b) Uso de anticoncepcional oral.  

c) História de fratura por fragilidade na 
família. 

d) Peso menor que 58 kg. 
e) Tabagismo. 
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12. Em relação à infecção pelo Helicobater pylori é correto afirmar que 

 
a) Está implicada como causa de úlcera gástrica, mas não da úlcera duodenal. 
b) Todo portador de gastrite deve ser tratado empiricamente para esta infecção. 
c) É a causa da maioria das gastrites e de uma pequena porcentagem das úlceras pépticas. 
d) A sua erradicação não previne a recidiva da úlcera duodenal. 
e) A maioria dos portadores de úlcera duodenal estão infectados. 
 
13. Um paciente de 30 anos, sexo masculino, com febre, dor abdominal intensa com sinais de irritação peritoneal, náuseas e 

vômitos. Das alternativas abaixo, qual a INCORRETA? 

 
a) Ultrassonografia de abdômen é exame essencial para a indicação de laparotomia. 
b) O raio x de tórax e de abdômen sempre apresentam anormalidades. 
c) Apenas pacientes com leucocitose intensa, ou bastões em número superior a 20% devem ser submetidos a tratamento 

cirúrgico. 
d) Raio x de tórax e abdômen são exames fundamentais pois permitem o diagnóstico de pneumoperitôneo e afastam causas 

intratorácicas como pneumonia e empiemas pleurais. 
e) Só existe uma resposta. 
 
14. Paciente está no sexto dia de tratamento de Pneumonia lobar direita com levofloxacina 500mg/dia e ainda mantém febre, 

dispnéia e dor torácica. Ao exame percebem-se abolição de murmúrio vesicular e frêmito tóraco-vocal e macicez à 
percussão do terço inferior do hemitórax direito. Qual a conduta mais apropriada para o caso? 

 
a) Trocar o antibiótico 
b) Toracocentese  
c) Aumentar a dose da levofloxacin para 500mg de 12/12 

horas 

d) Associar diurético 
e) Fisioterapia respiratória 

 
15. Qual a droga de escolha para o tratamento da esquistossomose mansônica? 
 
a) Ivermectina 
b) Praziquantel 

c) Nitazoxanida 
d) Piperazina 

e) Cambendazol 

 
16. Qual dos sinais abaixo indica maior gravidade em um paciente com Dengue hemorrágica? 
 
a) Prova do laço positiva 
b) Epistaxe 

c) Diarréia 
d) Redução da pressão diferencial  

e) Rush petequial 

 
17. São características das queimaduras profundas (2º e 3º graus), exceto: 
 
a) Formação de bolhas 
b) Perda de anexos da pele 
c) Empalidecimento com a pressão   

d) Redução da sensibilidade 
e) Produção de cicatrizes deformantes 

 
18. Assinale a alternativa incorreta com respeito à Febre reumática: 
 
a) Se um paciente não melhora substancialmente após 48 horas de tratamento com salicilatos, o diagnóstico de artrite 

reumática pode ser questionado. 
b) A miocardite dificilmente causa insuficiência cardíaca isoladamente, o mais comum é a sua associação com insuficiência 

valvar. 
c) A Coréia de Sydenham é uma complicação de início tardio em relação ao surto estreptocócico, surgindo geralmente após 

três a quatro semanas. 
d) Pacientes que apresentaram cardite no surto agudo, mas sem seqüelas devem manter profilaxia com penicilina benzatina 

até os 25 anos ou por dez anos após o último surto (o que for mais longo). 
e) Achado de níveis de AEO acima de 250uTodd em um paciente com artrite confirma o diagnóstico de Febre reumática.  
 
19. São opções para o tratamento da Leptospirose todas as abaixo, exceto: 
 
a) Penicilina cristalina 
b) Doxiciclina 

c) Ceftriaxona 
d) Ampicilina 

e) Ciprofloxacin  

 
20. São fatores de risco para a transmissão do vírus C, exceto: 

 
a) Uso de drogas injetáveis 
b) Hemotransfusão antes de 1992 

c) Tatuagem 
d) Banhos de rio  

e) Promiscuidade sexual 

 
21. A iniciativa privada poderá participar do SUS mediante contrato ou convênio, observadas a respeito, as normas de direito 
público, tendo preferência entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, em caráter: 
 
a) Emergencial 
b) Obrigatório 

c) Provisório 
d) Complementar 

e) Especial 
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22.  Com relação à Lei nº 8.080/1990, que trata dos Recursos Humanos do Sistema Único de Saúde, podemos afirmar que: 
 
a) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas pelo Conselho Nacional de 
Saúde, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. 
b) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas pelo Conselho Nacional de 
Saúde, podendo permitir a participação das entidades profissionais correspondentes. 
c) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional, 
garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. 
d) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional, 
podendo permitir a participação das entidades profissionais correspondentes. 
e) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas pelo Ministério da Saúde, 
garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. 
 
23. São consideradas como outras fontes para o SUS os recursos provenientes dos itens abaixo cotados: 
 
1) Ajuda, contribuições, doações e donativos 
2) Alienações patrimoniais e rendimentos de capital 
3) Contribuições federativas (cooperativas, sindicatos e conselhos de saúde) 
4) Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde 
 
Podemos afirmar que o (s) item (itens) está (ao) correto (s), com exceção: 
 
a) Apenas dos itens 1, 2 e 3 
b) Apenas dos itens 2 e 4 

c) Apenas dos itens 3 e 4 
d) Apenas do item 3 

e) Apenas dos itens 2 e 3 

 
24. O Sistema Único de Saúde estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado: 
 
a) Na assistência à saúde para garantir a cobertura à população 
b) Nos serviços de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios 
c) Na definição de normas e mecanismos de controle da assistência a saúde 
d) No investimento em ciência e tecnologia 
e) Para melhorar os serviços particulares de assistência a saúde 
 
25. O órgão público que fiscaliza a movimentação dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde – SUS, depositados em 
conta especial em cada esfera de atuação, é: 
 
a) Fundo Nacional de Saúde 
b) Secretaria de Saúde 

c) Conselho de Gestores 
d) Conselho de Saúde 

e) Ministério da Saúde 

 
Texto 
 
Descobertas científicas mais importantes do ano de 2007 

 
 A revista Science elegeu as dez descobertas científicas consideradas mais importantes pelos editores daquela publicação 
no ano 2007. O Site Inovação Tecnológica publicou todas as descobertas escolhidas que estão em sua área de cobertura, 
assim que elas aconteceram. 
 Entre os principais feitos, a revista destacou descobertas relacionadas à variação genética humana, à reprogramação de 
células adultas e à origem dos raios cósmicos. Esta última descoberta teve participação importante de pesquisadores 
brasileiros.  
 Segundo a revista, a comunidade científica se surpreendeu com uma série de avanços nas pesquisas sobre o genoma 
humano que demonstram existir uma diferença muito maior do que se imaginava entre o DNA de diferentes pessoas. 
 "Por muitos anos temos ouvido sobre como as pessoas são idênticas entre elas e até em relação a outros primatas. Mas, 
neste ano, avanços em várias frentes levaram pela primeira vez a concluir que há uma grande diferença entre os genomas de 
cada indivíduo", disse o editor de ciências físicas da publicação, Robert Coontz, que coordenou o processo de seleção dos 
principais avanços do ano. 
 "É um imenso salto conceitual que afetará a vida humana desde como os médicos tratam as doenças até como nos vemos 
enquanto indivíduos", destacou. 

Agência FAPESP - 21/12/2007 

 
26.  Segundo o texto: 
 
I – O Site Inovação Tecnológica já havia publicado todas as descobertas que foram eleitas as melhores de 2007. 
II – O Site Inovação Tecnológica escolheu as descobertas mais importantes e publicou na Revista Science. 
III – Todas as descobertas que fazem parte da área de cobertura da Revista Science foram publicadas no site Inovação 
Tecnológica. 
 
Está (ão) incorreta (s): 
 
a) apenas I b) apenas II c) I, II e III d) Apenas II e III e) Apenas I e III 
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27.  Sobre a análise linguística do segundo parágrafo, temos: 
 
I – O termo “esta última” é um elemento anafórico de coesão referencial que retoma “origem dos raios cósmicos”. 
II – A crase é obrigatória nos três casos do parágrafo e passaria a ser proibida se substituíssemos as palavras “variação, 
reprogramação e origem” por “problema, alcance e efeito”. 
III – Apenas houve participação de pesquisadores brasileiros na última descoberta citada pelo parágrafo. 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) apenas I b) apenas II c) apenas III d) Apenas II e III e) I, II e III 
 
28.  O conectivo que inicia o terceiro parágrafo poderia ser substituído, sem alteração de sentido, por: 
 
a) Para que b) Contudo c) Logo d) Portanto e) Conforme 
 
29. “...a comunidade científica se surpreendeu com uma série de avanços nas pesquisas sobre o genoma humano que 
demonstram existir uma diferença muito maior do que se imaginava entre o DNA de diferentes pessoas.” Segundo esse trecho 
é correto afirmar: 
I - a comunidade científica só se surpreendeu com uma série de avanços que demonstram existir uma diferença muito maior do 
que se imaginava. 
II - a comunidade científica se surpreendeu com todos os avanços nas pesquisas sobre o genoma humano, pois todas 
demonstram existir uma diferença muito maior do que se imaginava. 
III – Há um outro grupo de avanços nas pesquisas sobre o genoma humano que não demonstram existir diferenças. 
Está (ão) correta (s): 
 
a) apenas I b) apenas II c) apenas III d) Apenas I e III e) I, II e III 
 
30.  “Mas, neste ano, avanços em várias frentes levaram pela primeira vez a concluir que há uma grande diferença entre os 

genomas de cada indivíduo.” O conectivo destacado matém relaçoa semântica de ____________com a outra oração.  
 
A alternativa que completa a afirmação acima é: 
 
a) conformidade b) adversidade c) adição d) conclusão e) explicação 
 
 

 

 

 
 
 







